
VU Research Portal

Changing wayang scenes Heritage formation and wayang performance practice in
colonial and postcolonial Indonesia
Boonstra, S.N.

2014

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Boonstra, S. N. (2014). Changing wayang scenes Heritage formation and wayang performance practice in
colonial and postcolonial Indonesia. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit
Amsterdam]. Eigen Beheer.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/9c3031b5-8b6e-4439-b033-2b74cc1d56c4


243 
 

Veranderende Wayang Scènes 

Erfgoedvorming en de wayang-opvoeringspraktijk 

in (post)koloniaal Indonesië 

 

Samenvatting   

 

Cultureel erfgoed wordt vaak geassocieerd met iets uit het verleden, maar iets uit het 

verleden bestempelen als erfgoed zegt eerder iets over de manier waarop in het heden 

wordt omgegaan met het verleden. In navolging van Smith (2006) beschouw ik cultureel 

erfgoed als een proces waarin de betekenis en waarde van het verleden in het heden 

worden gecreëerd en erkend. Dergelijke onderhandelingen raken aan vraagstukken van 

politieke, nationale, religieuze aard en identiteitskwesties in relatie tot verschillende 

waardesystemen voor cultuur op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dergelijke 

culturele waarden en betekenissen zijn niet statisch, maar aan verandering onderhevig. De 

toevoeging van het begrip immaterieel cultureel erfgoed aan het erfgoedvocabulaire is 

bewijs van een dergelijke verandering. 

Het concept immaterieel cultureel erfgoed was bedoeld om een tegenwicht te 

bieden aan de dominante focus van UNESCO’s concept van Werelderfgoed op materiële 

overblijfselen uit het verleden in het Westen, zoals monumenten en gebouwen. Het nieuwe 

concept was bedoeld om het begrip erfgoed minder eurocentrisch te maken en een 

representatievere afspiegeling van haar lidstaten te zijn. Met dit doel startte UNESCO in 

2001 een project om iedere twee jaar 'Meesterwerken van het Orale en Immateriële 

Erfgoed van de Mensheid' uit te roepen. De doelstelling van dit project was om identificatie 

en behoud te bevorderen van culturele uitingen, zoals taal, literatuur, muziek, dans, 

mythologie, rituelen, gewoonten, ambachten, architectuur en andere kunsten, evenals 

traditionele vormen van communicatie en informatie. Het project van Meesterwerken was 

vergelijkbaar met de Werelderfgoed Lijst en vormde de drijvende kracht achter het 

opstellen van een nieuw verdrag voor immaterieel cultureel erfgoed. In 2001 werden de 

eerste negentien Meesterwerken uitgeroepen door UNESCO. Twee jaar later werd het 

Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed door UNESCO’s 

Algemene Vergadering aangenomen. 
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Als erfgoed beschouwd wordt als een proces, zoals hierboven beschreven, roept dit 

de vraag op hoe dit proces zich in de loop der tijd ontwikkelt. Dit proefschrift geeft inzicht 

in de totstandkoming van erfgoed met een focus op de wayang-opvoeringspraktijk in 

Indonesië. Het woord wayang verwijst naar verschillende soorten traditioneel theater op 

Java, Bali, Lombok, en enkele andere delen van Indonesië en andere landen in Zuidoost-

Azië. In Indonesië zijn de twee meest voorkomende vormen wayang kulit, gespeeld met 

platte uit leer gesneden schaduwpoppen, en wayang golek, gespeeld met drie-dimensionale 

houten stokpoppen. 

In dit proefschrift heb ik inzicht gegeven hoe wayang is geconstrueerd als 

immaterieel cultureel erfgoed en hoe UNESCO’s begrip van immaterieel cultureel erfgoed 

de wayang-erfgoedpraktijk beïnvloedt. Wayang maakte deel uit van de koloniale 

kennisproductie in het westen en verwees naar een 'authentiek' inheems verleden van de 

kolonie. Wayang groeide uit tot een symbool van Java, Bali, Indonesië en Nederlands-Indië. 

Echter, het wayang-vertoog ofwel dat wat wordt gezegd of geschreven over wayang, lijkt 

vaak los te staan van de wayang-opvoeringspraktijk. Standaardideeën van wayang zijn nog 

altijd te vinden in populaire literatuur, in schoolboeken die wayang bespreken, in 

(antropologische) musea die wayang tentoonstellen en zelfs in een aantal zeer recente 

publicaties over wayang, zowel Indonesische als westerse (Bondan 1984 en Katz-Harris 

2010). Standaardideeën of conventionale ideeën zijn ook terug te vinden in de voordracht 

van wayang voor het programma ‘Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed 

van de Mensheid’, die Indonesië bij UNESCO indiende in 2002. 

De diversiteit die wayang biedt lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig en 

veroorzaakt vaak verwarring en verwondering. Voorstellingen zijn geworteld in het 

verleden en in lokale tradities en het publiek begrijpt de taal die wordt gebruikt nauwelijks 

(Kawi, de dode oude Javaanse taal). Tegelijkertijd is de gehele voorstelling aangepast aan 

de moderne wereld en worden delen van de voorstelling in de hedendaagse taal gesproken. 

Wayang spreekt mensen uit alle lagen van de samenleving aan, zoals sponsors, publiek, 

wetenschappers, museumconservatoren, politici, maar wayang trekt ook zakkenrollers en 

straatverkopers aan. Wayang is populair op radio en televisie, in stripboeken en wordt 

commercieel geproduceerd op cassettes, vcd's en dvd's. Voorts betaat er een grote 
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verscheidenheid in voorstellingen; elke wayang-show is anders en er zijn even zoveel 

uitvoeringsstijlen als er dalang of poppenspelers zijn.  

De talrijke wayang-voorstellingen die ik bijwoonde tussen 2009 en 2011 werden 

opgevoerd door verschillende dalang en hadden allemaal hun eigen karakter. Echter, ze 

waren altijd overweldigend in hun volume, schaal, geluiden, geuren, kleuren, 

bezienswaardigheden en in het aantal toeschouwers. De voorstellingen waren altijd een 

oogverblindend spektakel dat zich afspeelde op een groot podium, waarop een enorm 

scherm was opgesteld en een omvangrijk gamelan-orkest speelde. Voor het podium namen 

welgeklede genodigden plaats op stoelen. Daarachter keek een groter publiek van 

ongenode, soms honderden of zelfs duizenden, toeschouwers. Allen genoten van de 

voorstelling, al kijkend en luisterd, maar ook rondwandelend, zittend of liggend op de 

grond, onderwijl pratend, drinkend, etend, rokend en vaak ook slapend. De shows waren 

immer levendig en onderhoudend. Mensen zijn gefascineerd door de artiesten, de musici, 

de prachtig geklede zangeressen (pesinden), maar bovenal door de dalang. De eerste vraag 

die mensen stellen over een wayang-show is: 'Wie is de dalang?' De dalang is interessant 

niet alleen als individu, maar ook als kunstenaar. Mensen bewonderen zijn vaardigheden, 

zijn uithoudingsvermogen en zijn charisma. Ze zijn nieuwsgierig naar roddels over hem, de 

zangeressen en de onderzoeker die de dalang volgt en onderzoek naar hem doet. 

Het kijken naar en het beleven van wayang werpt de vraag op hoe het standaard en 

statische beeld van wayang de tand des tijds heeft overleefd en hoe vertoog en praktijk zo 

ver uit elkaar kunnen liggen. Tevens doet het de vraag rijzen hoe vertoog en praktijk elkaar 

beïnvloeden. Dit proefschrift richt zich op deze vragen en probeert een brug te slaan tussen 

dat wat er gezegd wordt over wayang in vertogen en de wayang-opvoeringspraktijk. Het 

proefschrift is gebaseerd op een vertooganalyse van historische bronnen en uitgebreid 

veldwerk in Indonesië. In de eerste drie hoofdstukken maak ik een chronologische analyse 

van de constructie van betekenissen voor wayang in historische vertogen. Ik onderzoek de 

verandering in betekenissen van wayang in teksten uit de koloniale tijd zowel in Nederland 

als in (koloniaal) Indonesië. Deze veranderende betekennissen en waarden culmineerden 

in het huidige internationale erfgoedvertoog over wayang. Het eerste hoofdstuk maakt een 

analyse van teksten geschreven tussen circa 1800 tot de onafhankelijkheid van Indonesië 

in 1945. Deze teksten produceerden normen en standaarden voor wayang-voorstellingen 
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en werden vervolgens op verschillende manieren geïnstitutionaliseerd, zoals in het 

Tropenmuseum, voorheen het Koloniaal Instituut in Amsterdam in Nederland, maar ook 

aan de Javaanse hoven van Surakarta en Yogyakarta. 

Wayang-vertoog begon met de documentatie van wayang-verhalen door 

Nederlandse geleerden in de achttiende eeuw in een dialectische relatie met de Javaanse 

elite en de wayang-opvoeringspraktijk. Ik onderscheid drie perioden voor wayang-vertoog 

in de koloniale periode, gebasseerd op M. Bloembergens periodisering in Koloniale 

Vertoningen. Nederland en Nederlands - Indië op de wereldtentoonstellingen, 1880-1931. De 

vroege jaren 1800 tot 1870 markeren de jaren waarin Nederlandse wetenschappers 

trachtten de Javaanse cultuur te ontdekken. In de jaren tussen 1870 en 1920 vond er een 

herwaardering van de Javaanse cultuur plaats onder Nederlandse geleerden ten gevolge 

van de ontdekking van de Indo-Javaanse wortels van wayang. De laatste periode vanaf de 

jaren 1920 tot 1945 laat een een beschermende houding zien ten aanzien van de Javaanse 

cultuur (Bloembergen 2006, 32). 

Iedere periode toont een dynamiek in de houding die wordt aangenomen ten 

aanzien van wayang, wat resulteerde in de productie van verschillende betekenissen in 

vertogen. Tegen het einde van de jaren 1930 had zich een vertoog van wayang ontwikkeld 

dat de standaard of de traditionele idee van wayang geworden is en deel van de realiteit 

werd. In het traditionele vertoog over wayang worden filosofische en mystieke elementen 

benadrukt alsmede de diepere betekenis van wayang als een spiegel van het leven. De 

documentatie van wayang-verhalen in teksten creëerde een bepaalde tastbaarheid, die een 

zekere verankering van het wayangvertoog tot gevolg had. Het vertoog werd verder 

verstevigd door tentoonstellingspraktijken in musea die zich richtten op de tastbare en 

materiële kant van wayang, namelijk de poppen, en als zodanig een statisch beeld van 

wayang gaven. Dit statische en onveranderlijke beeld werd in Nederland versterkt door het 

feit dat de wayangopstelling in het Koloniaal Museum, later Tropenmuseum, in Amsterdam 

ongewijzigd bleef vanaf de late jaren 1920 tot de jaren 1950. 

In het tweede hoofdstuk bespreek ik hoe het wayang-vertoog zich na de 

onafhankelijkheid van Indonesië verder ontwikkelde en zowel continuïteit als verandering 

vertoont ten opzichte van het vertoog uit de koloniale periode. De Nederlanders verloren 

hun vooraanstaande positie in wayang-studies aan de Amerikanen en de Indonesiërs. Het 
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standaard wayang-vertoog bleef echter de basis vormen voor wat er over wayang gezegd 

werd tot de jaren 1970. Aan dit vertoog werden nieuwe elementen toegevoegd onder 

zowel president Sukarno (1945-1966) als president Suharto (1966-1998), maar zij 

authoriseerden tevens opnieuw de vertogen die waren ontwikkeld tijdens de koloniale tijd. 

Onder Sukarno werd er uitgebreid geëxperimenteerd met wayang met het doel het in te 

kunnen zetten ter ontwikkeling van een nationale cultuur en te gebruiken als een 

spreekbuis voor politieke boodschappen. Suharto’s regime richtte de aandacht vooral op de 

dalang als een guru of leraar in de samenleving, die medeverantwoordelijk was voor de 

ontwikkeling van het Indonesische volk en de samenleving. Er werden pogingen gedaan om 

controle op de dalang en zijn opvoeringspraktijk uit te oefenen door verregaande 

institutionalisering en centralisering van het onderwijs van de dalang op nationaal niveau 

aan het Indonesisch Instituut voor de Kunsten (Institut Seni Indonesia, ISI). Tevens werd 

getracht greep te houden op de dalang door de oprichting van de nationale wayang-

organisaties Sena Wangi en Pepadi. Deze instituten en organisaties fungeerden als een 

authoriserende kracht op wayang-vertoog en -praktijk. 

Het wayang-vertoog ontwikkelde zich niet alleen onder invloed van de politieke 

context, maar ook als gevolg van technologische innovaties en de opkomst van massamedia 

(Weintraub 2004). De massamedia ontwikkelde zich tot een autorisende macht vanaf de 

jaren 1970 tot op heden door de productie en de verkoop van cassette opnames, vcd's en 

dvd's van wayang-voorstellingen. De wayang-opvoeringspraktijk werd beïnvloed door de 

manier waarop wayang op verschillende manieren werd gedocumenteerd door 

massamedia. Dergelijke opnames resulteerden in nieuwe vormen van tastbaarheid, die 

hetzelfde resultaat hadden als de vroege documentaties van wayang-verhalen in de 

negentiende eeuw. Het resultaat van het opnemen en registreren van wayang was 

standaardisering en fixatie van het wayang-vertoog. Als gevolg van deze ontwikkeling 

groeiden de massamedia uit tot een gezaghebbende kracht voor wayang en ontstond het 

supersterrensysteem voor dalang. Met dit systeem wordt bedoeld dat slechts een 

handjevol dalang kon profiteren van de ontwikkelingen in de massamedia. Slechts een 

kleine groep dalang was in staat om een echt massapubliek te bereiken via de massamedia 

en verwierf daarmee een bekendheid, status en rijkdom op een ongekend niveau. Dit 
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supersterrensysteem versterkte de standaardisatie en fixatie van zowel het wayang-

vertoog als de -opvoeringspraktijk. 

Het derde hoofdstuk bood inzicht in het nationale en internationale erfgoedvertoog 

over wayang en liet zien dat het wayang-vertoog steeds complexer wordt. Het 

tentoonstellingsbeleid en de tentoonstellingspraktijk van het Wayang Museum in Jakarta 

verhoudt zich tot zowel lokale opvoeringspraktijken als tot het internationale 

erfgoedvertoog. Echter, het Wayang Museum blijft een grotendeels nationaal begrip van 

wayang hanteren in het tentoonstellen door een focus op de tastbare elementen van 

wayang, namelijk de poppen. Het museum presenteert wayang als een nationale cultuur 

die is samengesteld uit lokale wayang-varianten. Het internationale erfgoedvertoog 

bevestigt het nationale wayang-vertoog. Het vertoog in het Nominatie Document voor 

wayang door Indonesië kan worden beschouwd als de som van alle voorgaande vertogen 

waarin de nadruk wordt gelegd op bescherming en behoud van de zogenaamd “bedreigde” 

wayang-traditie. Sena Wangi en Pepadi betogen dat wayang uitgeroepen moest worden als 

een UNESCO Meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid in 2003 

omdat het met uitsterven bedreigd was. Echter, deze organisaties wenden het uitroepen 

van wayang als Meesterwerk aan voor doeleinden van identiteitsvorming. In het Nominatie 

Document wordt wayang als Javaanse cultuur bevestigd als een vorm van nationale cultuur 

en wordt vice versa nationale cultuur opgevat als Javaanse cultuur. Dit begrip van 

Indonesische cultuur gaat rechtstreeks terug op postkoloniale wayang-vertogen vam 

Sukarno en Suharto. Zij waren van mening dat Javaans-zijn de beste manier was om 

Indonesisch te zijn. Tevens gaat deze opvatting van cultuur terug tot het Javaanse culturele 

nationalisme van de vroege twintigste eeuw. Het nationalistische vertoog zoekt via wayang 

steun in de internationale erfgoedarena. Het gevolg hiervan is dat wayang als immaterieel 

erfgoed geen onderdeel wordt van wereldwijd erfgoed, maar juist wordt versterkt als 

nationaal erfgoed. 

In het tweede deel van dit proefschrift zet ik het wayang-vertoog af tegen de 

hedendaagse wayang-opvoeringspraktijk van drie beroemde dalang. In de laatste drie 

hoofdstukken bestudeer ik de dialectische relatie tussen de erkende vertogen en de 

wayang-opvoeringspraktijk door een bespreking van de opvoeringspraktijk van Ki 

[Eerwaarde] Purbo Asmoro, Ki Manteb Soedharsono en Ki Enthus Susmono. In de laatste 
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hoofdstukken besteed ik aandacht aan hun opvoeringspraktijken, de verschillende sociale 

werelden waarin zij opereren en de machtsverhoudingen waartussen dalang 

manoeuvreren in het vormgeven van en betekenis creëeren voor wayang. Ik laat zien dat 

vertoog en opvoeringspraktijk dynamisch en dialectisch gevormd en ontwikkeld worden. 

Hiermee bedoel ik dat vertoog en praktijk elkaar wederzijds beïnvloeden, naar elkaar 

referen, op elkaar steunen en elkaar autoriseren. Iedere dalang verhoudt zich tot het 

erkende wayang-vertoog van de staat en het internationale erfgoedvertoog. Echter, daar 

ieder van deze drie dalang gesitueerd is in een andere sociaal-culturele context hebben ze 

allen andere strategieën ontwikkeld voor de omgang met geautoriseerde of erkende 

wayang-vertogen. De opvoeringspraktijken van de dalang bieden een tegenwicht aan 

erkende vertogen en tonen zowel de reikwijdte als de beperkingen van dergelijke 

geautoriseerde vertogen. 

In hoofdstuk vier staat de opvoeringspraktijk van Purbo Asmoro centraal. Purbo 

heeft universitair onderwijs genoten en geeft sinds twintig jaar onderwijs aan ISI 

Surakarta. Zijn benadering van wayang spreekt velen aan die belang hechten aan 

filosofische en mystieke elementen. Deze elementen gaan terug op het koloniale vertoog 

dat na de onafhankelijkheid opnieuw erkend werd. Purbo zegt zijn opvoeringspraktijk niet 

te hebben ontwikkeld met een specifiek publiek in gedachten, maar claimt er altijd van 

overtuigd te zijn geweest dat er interesse voor zijn wayang zou zijn. Het internationale 

erfgoedvertoog voorziet hem van een kader waarmee hij een internationaal publiek kan 

bereiken wat resulteert in zijn groeiende populariteit in Indonesië. In de tijd voor Purbo 

waren dalang met een opleiding aan één van de kunstacademies meestal niet erg succesvol 

in het populaire domein. Purbo is de eerste dalang met een academische achtergrond die 

waarlijk populair is. Door het toepassen van de normen die geïnstitutionaliseerd zijn aan 

ISI bevestigt Purbo deze richtlijnen. Dit wordt des te duidelijk daar een aantal van zijn 

studenten aan ISI studeert om van hem de 'juiste' wayang te leren. Purbo’s stijgende 

sterrendom wordt beïnvloed door zijn academische netwerk, zoals dat van Universitas 

Gadjah Mada in Yogyakarta en zijn internationale betrekkingen met onder meer zijn 

optredend manager. Zijn internationale en academische succes hebben weer invloed op 

zijn status als populaire dalang binnen Indonesië. Als gevolg hiervan sijpelen erkende 

normen, standaarden en richtlijnen door in het populaire domein van de wayang-
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opvoeringspraktijk. Uit Purbo’s toenemende bekendheid blijkt dat het academische en 

erfgoedvertoog terrein winnen binnen de populaire opvoeringspraktijk. 

In hoofdstuk vijf bespreek ik de opvoeringspraktijk van Manteb Soedharsono, die 

erkend wordt in in zowel erkende als populaire wayang-vertogen. Manteb ontwikkelde zijn 

opvoeringspraktijk tijdens Suharto's Nieuwe Orde onder invloed van de erkende vertogen 

en de massamedia die hem tot een dalang superster maakte. Vice versa werd zijn 

opvoeringspraktijk beïnvloed door erkende vertogen van wayang als erfgoed. Manteb 

balanceert academisch erkende innovaties en populaire publieksverwachtingen en 

waardering, op meesterlijke wijze. Hij is de ster in Oskadons advertenties en 

reclamespotjes voor pijnstillers die worden uitgezonden op tientallen radio- en tv-stations 

in heel Indonesië. Manteb werd de personificatie van de wayang-standaard niet zozeer 

doordat hij erkende wayang-vertogen toepaste, maar eerder doordat hij vanwege zijn 

commerciële voorspoed als gevolg van zijn succes als dalang en zijn verschijningen in de 

media door zijn contract met Oskadon, een massapubliek wist te bereiken en aan te 

spreken. Als resultaat van deze wisselwerking tussen politiek en commercie, is Manteb 

uitgegroeid tot de standaard voor zowel populaire als erkende wayang-vertogen en 

opvoeringspraktijk. Dit werd des te duidelijker toen Manteb door Sena Wangi werd 

verkozen om de Indonesische dalang-gemeenschap in Parijs te vertegenwoordigen tijdens 

de ceremonie voor het uitroepen van de UNESCO Meesterwerken in 2004. 

In het laatste hoofdstuk besprak ik Enthus Susmono's opvoeringspraktijk, die alom 

wordt beschouwd als een radicale vernieuwer en bekend staat als zowel de Gekke Dalang 

(Dalang Edan) als de Vernietiger (Perusak) van wayang. Zijn shows laat zien hoe de 

wayang-opvoeringspraktijk continu het erkende vertoog uitdaagt en betwist. Enthus 

beweert immer op zoek te zijn naar nieuw publiek. Om verschillende generaties en sociale 

klassen te bereiken hanteert hij een meerlagige marketingstrategie. Enthus wendt extreme 

vernieuwingen aan om nieuwe doelgroepen te bereiken en gaat daarin tot het uiterste. Hij 

brengt verandering aan in de esthetiek van zijn poppen, muzikale arrangementen en 

creëert geheel nieuwe genres, zoals Wayang Rai Wong, wayang met een menselijke gezicht. 

Critici die het standaard en erkende begrip van wayang onderschrijven zijn van mening dat 

Enthus de grenzen van de wayang-opvoeringspraktijk overschrijdt. Echter, het 

onmiddellijke en buitengewone succes van zijn nieuwe creatie Wayang Santri toont aan dat 
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verschillende mensen anders denken over wat wel en niet is toegestaan in wayang-

voorstellingen. Wayangs grenzen blijken dus rekbaar en altijd in verandering. Enthus’ 

publiek waardeert zijn shows, waarin seksuele grappen samengaan met islamitische 

gezangen, om hun begrijpelijkheid, Enthus’ openheid, zijn creativiteit en vulgaire humor. 

Enthus vernieuwt in zowel inhoud als vorm. De waardering van zijn publiek laat zien dat de 

complexe relatie tussen wayang-erfgoedvertoog en de opvoeringspraktijk wordt bepaald 

door de waardering van het publiek. Hoewel Enthus streeft naar internationale erkenning 

en bekendheid en die ook verkrijgt door zijn tentoonstelling en optredens in Nederland, 

Frankrijk en Zuid-Korea, verhoudt hij zich niet direct tot het internationale erfgoedkader. 

Waar Manteb en Purbo zich direct verhouden tot het UNESCO erfgoedvertoog, negeert 

Enthus dit kader grotendeels. 

Erfgoedvertoog beïnvloedt de wayang-opvoeringspraktijk indirect, zoals we gezien 

hebben in het geval van Purbo en Manteb, die beiden het erkende vertoog populariseren. 

Dalang verhouden zich op een actieve manier met deze erkende vertogen, wat duidelijk 

werd uit Enthus's geval. Deze observaties leiden tot de schijnbaar paradoxale conclusie dat 

vernieuwingen in wayang floreren, terwijl het aantal varianten in opvoeringsstijlen onder 

invloed van erkende vertogen kleiner is geworden. Sterker nog, vernieuwingen worden 

continu ontwikkeld en tot het uitsterte gedreven. De hoofdstukken die gebaseerd zijn op 

mijn veldwerk laten zien dat de persoonlijke benadering van de dalang tot erkende 

normen, waarden en betekenissen voor wayang afhangen van de specifieke lokale sociaal-

politieke omstandigheden. Dringende persoonlijke behoeften van de dalang, zoals status, 

financiën, maar ook politiek en spiritualiteit botsen soms met politiek erkende normen en 

betekenissen voor wayang. Hoewel het erkende wayang-vertoog functioneert als een 

sturende kracht, die richtlijnen en regels voor de opvoeringspraktijk opstelt, gebruiken 

individuele dalang deze standaarden en normen op instrumentele wijze en weten zij ze aan 

te passen aan hun persoonlijk belangen. Dalang vinden hun eigen weg in de wayang-arena 

en balanceren daarin verschillende krachten en machten. Vanuit dit perspectief lijken 

erkende vertogen slechts beperkte invloed te hebben op de wayang-opvoeringspraktijk. 

Het internationale erfgoedvertoog, waarvan het concept van immaterieel erfgoed deel 

uitmaakt, is slechts één element waarmee dalang van doen hebben.  

 


